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Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 19.12.2018 schválena rozpočtová opatření  
č.36/2018 – č.40/2018, usnesení č. 56/08-18 Z. 

 

Rozpočtové opatření č. 36/2018 – 

snížení výdajů na: 

par.3312 Hudební činnost, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 10.000 Kč 

par.3419 Ostatní tělovýchovná činnost, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 11.500 Kč 

par.3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 

10.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 20.000 Kč 

par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 300 Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 

podobným organizacím ve výši 354,50 Kč, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 42.000 Kč, 

pol.6125 Výpočetní technika ve výši 100.000 Kč 

par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociální nepřizpůsobivým, pol.5169 

Nákup ostatních služeb ve výši 3.000 Kč, pol.5492 Dary obyvatelstvu ve výši 4.000 Kč  

par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5213 Neinvestiční transfery 

nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 3.000 Kč, pol.5221 

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 15.000 Kč, pol.5222 Neinvestiční 

transfery spolkům ve výši 3.000 Kč, pol.5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 

společnostem ve výši 5.000 Kč, pol.5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ve 

výši 3.000 Kč 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 230.154,50 Kč převod 

finančních prostředků do následujícího účetního období 

  

Rozpočtové opatření č. 37/2018 – 

snížení výdajů na: 

par.3513 Lékařská služba první pomoci, pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím ve výši 140.000 Kč snížení dotace na provoz Zdravotního střediska Bechyně 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 140.000 Kč převod 

finančních prostředků do následujícího účetního období 

 

Zastupitelstvo města Bechyně schválilo změnu závazného ukazatele:  

neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2018: 

USNESENÍ č. 70/08-17 Z, bod I., 2. ze dne 20. 12. 2017 

takto: transfer pro Zdravotní středisko města Bechyně, IČ 00582409 pro rok 2018 činí: 

pol.5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 376.000 Kč  

(sníženo RO č.37/2018 o 140.000 Kč) 

 

Rozpočtové opatření č. 38/2018 – 

snížení příjmů na: 

pol.4222 Investiční přijaté transfery od krajů ve výši 69.900 Kč investiční dotace z Jihočeského kraje 

na projekt bytový dům pro seniory 

pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 294.100 Kč 

snížení výdajů na: 

par.3636 Územní rozvoj, pol.6121 Budovy, haly a stavby ve výši 69.900 Kč projekt bytový dům pro 

seniory 

par.6399 Ostatní finanční operace, pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 

ve výši 294.100 Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně 
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Rozpočtové opatření č. 39/2018 – 

snížení příjmů na: 

pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 43.811,83 Kč 

pol.1121 Daň z příjmů právnických osob ve výši 706.715,63 Kč 

navýšení příjmů na: 

pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ve výši 468.199,32 Kč 

pol.1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ve výši 196.022 Kč 

pol.1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 9.559,92 Kč 

pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 4.045,80 Kč 

pol.1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 94,40 Kč 

pol.1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ve výši 14.154 Kč 

pol.1341 Poplatek ze psů ve výši 1.122 Kč 

pol.1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 158.195 Kč 

pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 41.604 Kč 

pol.1345 Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 10.380 Kč 

pol.1361 Správní poplatky ve výši 40.195 Kč 

pol.1381 Daň z hazardních her ve výši 53.662 Kč 

pol.1511 Daň z nemovitých věcí ve výši 52.480,22 Kč 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 299.186,20 Kč převod 

finančních prostředků do následujícího účetního období 

 

Rozpočtové opatření č. 40/2018 – 

snížení příjmů na: 

par.1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 

pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 274 Kč, pol.2133 Příjmy z pronájmu 

movitých věcí ve výši 395 Kč 

pol.1032 Podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve 

výši 222.676 Kč 

par.3612 Bytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 

60.000 Kč 

par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 88.105 Kč 

par.3632 Pohřebnictví, pol.2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ve výši 46.606  Kč, pol.2324 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 14.882 Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 

8.072 Kč, pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.346,01 Kč 

par.4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2111 Příjmy 

z poskytování služeb a výrobků ve výši 895 Kč 

par.5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 

6.200 Kč 

navýšení příjmů na: 

par.2143 Cestovní ruch, pol.2112 Příjmy z prodeje zboží ve výši 90 Kč 

par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 56.026 Kč 

par.3111 Mateřské školy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 94.580 Kč 

par.3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

ve výši 12.858 Kč 

par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 

270 Kč, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 600 Kč 

par.3612 Bytové hospodářství, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 69.114 Kč, 

pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 45.103 Kč, pol.3112 Příjmy z prodeje 

ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 4.262.407 Kč 

par.3613 Nebytové hospodářství, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve 

výši 108.487 Kč, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 500 Kč 
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par.3632 Pohřebnictví, pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 5.400 

Kč 

par.3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.2112 Příjmy z prodeje zboží ve výši 266 Kč, po.2119 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 2.335,77 Kč 

par.3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 

12.801,90 Kč, pol.2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 5.000 Kč 

par.3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady ve výši 4.979,34 Kč 

par.6171 Činnost místní správy, pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 22.761 Kč, 

pol.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 2.106 Kč, pol.2212 Sankční 

platby přijaté od jiných subjektů ve výši 11.458 Kč, pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

ve výši 1.113 Kč 

snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování: 

pol.8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši  Kč převod finančních 

prostředků do následujícího účetního období 4.266.805 Kč 

 
 

RO č.36/2018 – č.40/2018 jsou zveřejněna na elektronické úřední desce a na stránkách 
města Bechyně www.mestobechyne.cz 

V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadu Bechyně, 
nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně, finanční odbor, ing.Radka Bosáková. 
 
 
 
Ing.Radka Bosáková 
vedoucí finančního odboru 
 
V Bechyni 20.12.2018 
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